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O estado do Amazonas ocupa a 5ª posição na produção de madeira nativa tropical, fato este 
ligado à oferta abundante de madeira de diversas espécies. O município de Itacoatiara, situado no 
Médio Amazonas é um dos principais produtores de madeira comercial e um dos maiores 
gargalos no setor madeireiro é o enorme desperdício.1 Estudos realizados na Região Amazônica, 
apontam a presença de substâncias bioativas em cascas e cernes, tais como flavonoides, 
terpenoides, esteroides, taninos e alcaloides.2 A Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff, 
conhecida popularmente como sucupira-preta, pertence à família Leguminosae da subfamília 
Papilionoideae.3 O objetivo foi analisar a presença de metabólitos secundários em extrato bruto e 
frações da casca de D. racemosa. As cascas foram coletadas na empresa Mil Madeireiras, km 
227-AM 110, sendo secas, trituradas e submetidas à extração sob refluxo com etanol 70% e, em 
seguida, ao fracionamento com solventes em ordem crescente de polaridade. Pesou-se 100 mg do 
extrato bruto (EB) e 30 mg das frações (FR) para os ensaios cromáticos por meio de reações em 
tubos de ensaio para a detecção de constituintes fenólicos, terpenos, saponinas e alcaloides4 e 
para o perfil químico aplicou-se 0,15 mg do EB e 0,005 mg das FR em cromatografia em camada 
delgada (CCD).5 Na prospecção fitoquímica caracterizou-se a presença de taninos condensados, 
fenólicos, flavonoides, triterpenoides pentacíclicos, saponinas e alcaloides. No perfil 
cromatográfico foi possível confirmar a presença de fenólicos, flavonoides, terpenos e presença 
de substâncias antioxidantes, sendo a fração butanólica mais ativa em CCD, conforme 
demostrado na Figura 1. Os resultados da prospecção fitoquímica com a espécie D. racemosa, 
contribuem para fins de isolamento dessas substâncias fenólicas que apresentam atividade 
antioxidante perante o radical livre estável DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) em CCD, 
confirmando a importância da identificação de grupos de metabólitos dessa espécie.  
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Figura 1: Perfil para fenólicos, flavonoides, terpenos e substâncias antioxidantes (qualitativo) do extrato bruto 
e frações de LSP. Eluentes: BAW (4:1:5) e hexano:acetato de etila (7:3). Reveladores: NP/PEG; Vanilina, 
Sulfato cérico e DPPH. 
 


